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 يبعد اصالحات با هاآپارتمان تملک قانون ییاجرا نامهنییآو  هاآپارتمان تملک قانون ،

 یثبت تمایتقس با ییآشنا، آپارتمان تفکیک نقشه ترسیم و برداشت نحوه اجرایی نامهوهیش

 نیزم و ملک فیتعار، امالك

 یکتفک و تفاوت، تجارت ای شهیپ و کسب حق پرداخت و صیتشخ و نییتع نحوه نامهنییآ 

 یعموم طیشرا، پروژه اجرا يهاروش، تجارت یا پیشه و کسب حق از سرقفلی حق ماهوي

 ،هامانیپ يبها آحاد لیتعد دستورالعمل، مانیپ

 رهیپذ و اجاره اسناد میتنظي، شهردار نیقوانی، مهندسنظام و ساختمان یمل مقررات 

 یسمر کارشناسان دستمزد تعرفهی، مدن یدادرس نیآئ از يا دهیگز، وقف یاراض و امالك

 يدادگستر

 قانون، ساختمان ییاجرا اتیعمل کیتفک،  يدادگستر یرسم کارشناسان کانون قانون 

 یرسم اسناد در تعارضی، مسکون يها آپارتمان يبها اجاره نییتعی،  مدن تیمسئول
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 مصال و فراورده هاي ساختمانی

  مواد  خواص و ویژگی هاي 

واد، سختی مخواص فیزیکی شامل ویژگی هایی چون جرم، وزن، حجم، رنگ، بافت، فشردگی و تخلخل 

می توان خواص  اجسام و..... است. با انجام آزمایش هاي فیزیکی بر روي مواد و مصالح ساختمانی

حیطی و یط مفیزیکی آنها را شناخت. خصوصیات فیزیکی مصالح بر استحکام، پایداري ،تنظیم شرا

 استفادة بهینه از انرژي هاي طبیعی و مصنوعی مؤثر است.

ت. براي خواص فیزیکی: جرم، وزن، حجم، رنگ، بافت، شکل، فشردگی، تخلخل، سختی اجسام ،اس

ب و انعکاس نور در بررسی خواص فیزیکی مواد میزان نفوذ آب، اثر حرارت ،مقاومت در برابر آتش و جذ

 آنها بررسی می شود.

ب نرمی ، مقاومت نفوذ آب: قابلیت نفوذ آب در جسم ، قابلیت جذب آب ،  میزان رطوبت ، ضریمیزان 

 در برابر یخبندان

 اثر حرارت: ظرفیت حرارتی ، ضریب انبساط و انقباض 

 مقاومت در برابر آتش: اجسام نسوز ، اجسام دیر سوز ، اجسام سوزا

 میزان جذب و انعکاس صدا قابلیت جذب و انعکاس نور: اثر الکتریسیته، قابلیت

ی
ک

زی
فی

ص 
وا

خ
 

.1 

ز گسسته شدن ،تاب یا پایداري مواد و مصالح در برابر نیروها متفاوت است. به مرز این پایداري قبل ا

روها از خود نشان می مقاومت آنها گفته می شود. با توجه به میزان مقاومتی که این مواد در مقابل نی

 و پالستیک تقسیم می شوند.دهند، به سه دسته صلب، ارتجاعی 

نند چدن ،سنگ، آجر ما(اجسام صلب: در برابر میزان خاصی از نیرو هیچ گونه تغییر شکلی نمی پذیرند. 

 )و شیشه

می دهند اما پس از  اجسام ارتجاعی: گروهی از مواد مانند فوالد هستند که در برابر نیرو تغییر شکل

 .برداشتن نیرو به حالت اول خود برمی گردند

ما پس از برداشتن اجسام پالستیک: به مصالحی گفته می شود که در برابر نیرو تغییر شکل می دهند ا

 نیرو به حالت اولیۀ خود برنمی گردند.

ی
ک

نی
کا

 م
ص

وا
خ

 

.2 
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میایی و کاربرد آنها چگونگی پایداري مصالح ساختمانی در برابر عوامل شیمیایی، تعیین کنندة خواص شی

توانند بر مواد تشکیل  اسیدها و بازها در ترکیب با آب و گازهاي موجود در هوا می است. به عنوان مثال

کنار آنها نیز باعث  مصالح اثر کرده و به آنها آسیب برسانند ،نمک هاي موجود در مصالح یا در دهندة

ی ترکیدن مصالح ساختمانی می شوند.
ای

می
شی

ص 
وا

خ
 

.3 

  

 آمده است. زیرکه در جدول  شودمیبراي مصارف مختلف، مصالحی انتخاب 

 متداول و مناسب براي فضاهاي مختلف هايپوشو سقف  هادیوار پوش، هاپوشکف

 ردیف کاربري فضا پوشکف دیوار پوش سقف پوش

انواع اندودهاي تخته 

گچی*+، چوب*+، 

آکوستیک تایل*+، مواد 

 پالستیکی+*

سنگ*، سرامیک*، سرامیک 

مواد موزاییک*، کاشی لعابی*، 

پالستیکی*، کاغذدیواري، انواع 

اندودهاي گچی و سیمانی، تخته 

 گچی و چوب

سنگ، موزاییک، سرامیک* و سرامیک 

 موزاییکی*

 (روي مالت سیمانی)، مواد پالستیکی، مواد

پوش چوبی (روي زیرسازي نساجی، کف

 سیمانی یا موزاییک)

مسکونی اداري 

 تجاري
1 

 مانند مسکونی

سرامیک سنگ*، سرامیک*، 

 موزاییک*

، کاشی لعابی، مواد پالستیکی، 

انواع اندودهاي گچی  -کاغذدیواري*

 -و سیمانی و چوب و تخته گچی*

سنگ، موزاییک، سرامیک* و سرامیک 

 و -موزاییکی*، مواد پالستیکی، مواد نساجی*

 -چوب*

 2 آموزشی

 مانند آموزشی مانند مسکونی
عالوه کفپوشهاي هادي مانند آموزشی به

 و فرش الستیکی †الکتریسیته
 3 بهداشتی

 مانند دیوار پوش
انواع اندودهاي گچی و سیمانی و 

 فلزات+

بتنی، موزاییک، سرامیک* و سرامیک 

 موزاییکی*سرامیک ضد اسید** و فلزات +
 4 صنعتی

اضافه مانند مسکونی به

 بتن و آجر

اضافه بتن، آجر و مانند آموزشی به

 موزاییک
 5 هنري اضافه آجر و بتنبهمانند آموزشی 

انواع اندودهاي گچی و 

 سیمانی بتن

بتنی، سنگ، سرامیک*، سرامیک 

موزاییک*، کاشی لعابی، انواع 

 اندودهاي سیمانی و گچی

جی، بتنی، موزاییک، مواد پالستیکی، مواد نسا

 سرامیک* و سرامیک موزاییکی*، مواد قیري
 6 ورزشی

 
سنگ، انواع اندودهاي سیمانی، بتن، 

 سرامیک، سرامیک موزاییک
 7 محوطه سنگ، موزاییک، بتن، آجر، مواد قیري

 در سالن کنفرانس و نظایر آن -* در آشپزخانه، آبدارخانه، حمام، روشویی و توالت *
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 اداري و تجاري یا سالنها هايساختماناغلب در  +* در صورت وجود مواد شیمیایی اسیدي **

 وابسته به آن هايقسمتعمل و  هاياتاق † ه هاسردخان+ 
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  سنگ

 این سنگ ها براي کارهاي بنایی کاربرد دارند و باید داراي ویژگی هاي زیر باشند: سنگهاي باربر:

 کیلوگرم بر سانتی متر مربع 10 تاب فشاري حداقل 

 در صورت استفاده در مناطق سردسیر در برابر یخبندان پایدار باشد. 

 مقاوم در برابر اسیدها، قلیاها و هوازدگی. 

 است. %70 حداقل ضریب نرم شدن سنگ در آب در خصوص سنگ هاي باربر و نما حداقل 

سنگ هایی که در کف ها و پله ها به کار می روند باید در برابر سایش و ضربه متناسب با میزان رفت و آمد و کاربري 

 فضا انتخاب شوند.

ا ضریب انبساط حرارتی سنگ و مالت آن باید حدوداً یکسان باشند تا از خرد شدن سنگ و جدا در مورد سنگ هاي نم

 .شدن آن از مالت جلوگیري شود

  در جدول زیر سنگ هاي مناسب براي مصرف در فضاهاي داخلی و پله آمده است.

  

  .صورت می گیرد )اتصاالت و بندو بست هاي فلزي(و خشک  )استفاده از مالت (بانصب سنگ به دو روش تر 

آنها انجام می شود به دو دسته خام و کار شده تقسیم در کارگاه هاي ساختمانی، سنگ را براساس نوع کاري که روي 

 می کنند.

سنگی است که پس از استخراج از معدن یا جمع آوري از بستر رودخانه با کمترین تغییر در ساختمان سازي  سنگ خام:

 .مورد استفاده قرار می گیرد

، 2سنگ هاي آهکی مرمرین، شبه مرمر، سنگ هاي گچی

 سنگ هاي مشابهتوف ها، کنگلومراهاي کربناتی و 
 1 پوشش سطوح داخلی دیوارها

 2 پله ها، کف ها و دست اندازهاي داخلی  مرمر، گرانیت و البرادوریت
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 ها  عایق

یش در ساختمان توجه به انتخاب مکان قرارگیري و اجراي سه نوع عایق رطوبتی، حرارتی و صوتی براي فراهم کردن آسا

 الزامی است.

  عایق رطوبتی

مواد و مصالحی هستند که براي جلوگیري از نفوذ آب و رطوبت در ساختمان استفاده می شوند. از خاك رس، فلزات و 

ي پنبه کوهی و ه ها،فراورد )ه، چسبهاي پلیمري، بتن آب بندي وسیکاماس( آلیاژ هاي آنها، شیشه ، چوب، مالتهاي ویژه

 .سیمان، کاشیهاي سفالی و سیمانی، مواد قیري، مواد پالستیکی و غیره به عنوان عایق رطوبتی استفاده می شود

  :شودمیدسته اصلی تقسیم  3قیر و نوع قیر، به  کنندهاصالحعایق رطوبتی بام، برحسب نوع پلیمر 

  .شودمی، استفاده )پلی پروپیلن اتکتیک( APPبا مواد پلیمري به سرگروهی  شدهاصالح از قیر: Aعایق رطوبتی نوع 

استفاده  )استایرن بوتادین استایرن( SBSبا مواد پلیمري به سرگروهی  شدهاصالح قیر از: Sعایق رطوبتی نوع 

  .شودمی

بافته یا نبافته  صورتبهآلی یا الیاف معدنی و آلی  از الیافمتشکل  ايفرآوردهقیراکسیده:  يپایهعایق رطوبتی با 

  است. شدهاشباعکه با قیراکسیده 

 مناسب براي کارهاي مختلف هايپوشبامرطوبتی و  هايعایقمشخصات 

 ردیف محل مصرف مصالح مناسب مالحظات

 
ا)، مشمع قیراندود با قیر (درج -قیرگونی (درجا) 

 مالتهاي ویژه

، هاپیسطوح افقی و قائم 

، کف و بدنه هازیرزمیندیوار 

 استخرها و منابع آب

1 

 

نمایان باید با  هايعایق

ماسه به رنگ روشن  از قشري

مانند  کنندهمنعکسیا رنگ 

 آلومینیومی پوشانده شوند.

 

و  ه هاورقحداقل شیب 

شینگلها براي مقواي قیراندود، 

)، مشمع قیراندود با قیر (درجا -قیرگونی (درجا)

 کاهگل –مالتهاي ویژه 
 2 تخت با شیب کم هايبام

و قلع  اندودرويي صاف از مس، فوالد ه هاورق -

د زنگ یا قلع و سرب اندود)، آلومینیوم، فوال(اندود 

 نزن و قیرگونی

 ،اندودروي ي موجدار شامل فوالده هاورق -

سیمان، مقواي قیراندود،  –آلومینیوم، پنبه کوهی 

شینگل  -پالستیک، کاشی سفالی و کاشی سیمانی 

 دارشیب هايبام

 

 

3 
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براي سایر مصالح،  و )18%(

 است.) 14%(

 -آلومینیوم و پنبه کوهی از انواع چربی، نمد قیراندود،

 سیمان

ی، ، شینگلها، قیرگون3ي فلزي نظیر ردیف ه هاورق

 هاامولسیونخمیرها و 
 4 گنبدها

 5 نورگیر بام و پشت پیدا نور گذرانشیشه و پالستیک 

 شینگل از نمد قیراندود، وینیل پالستیک شفاف 

ا مختلف، قیر و گونی، خمیره هايرنگپاشیدنی در 

 هاامولسیونو 

 

6 
 تعمیرات بام 

جلوگیري شود. همچنین باید پس از ریخته شدن مواد شیمیایی مضر به ویژه روغن و چربی و حالل ها بر روي عایق 

 اجتناب از تماس مالت هاي آهکی و مواد آهکی با عایق ضرورت دارد، زیرا این تماس باعث پوسیدن عایق می شود.

  عایق حرارتی

مواد و مصالحی هستند که براي کاهش انتقال حرارت به کار  میروند. میزان عایق بودن این مواد یا مصالح بستگی به 

 ختار فیزیکی آنها دارد.ترکیب شیمیایی یا سا

 هاي حرارتی عباتند از:  مهم ترین عایق

عبارتند از: پشم شیشه،  ظاهري پشم گونه دارد و از سنگ، سرباره یا شیشه مذاب ساخته می شود. انواع آن

 پشم سنگ و پشم سرباره.

 پشم معدنی:

ص کمی دارند. ي کوچک در آنها جرم مخصوه هافرآورد هاي پالستیکی هستند که به دلیل وجود حفر

، اسفنج )اکسترود شده(شده  انواع آن عبارتند از پلی استایرن منبسط شده، اسفنج پلی استایرن بیرون رانده

 نبسط.پلی یورتان، اسفنج االستومري خم شده، اسفنج پلی اتیلن و پلی وینیل کلراید م

 پالستیکهاي سلولی: 

 رس منبسط: کانیهاي رسی منبسط بر اثر حرارت ساخته شده است.مادة دانه اي که از 

 پرلیت منبسط: ه شده است.مادة دانه اي که معموال از سنگ طبیعی آتشفشانی منبسط شده بر اثر حرارت ساخت

 ور میکولیت ورقه اي: ست می آید.مادة عایقی که از انبساط و ورقه اي کردن کانی طبیعی میکا در اثر حرارت به د

 عایق سلولزي:  .ه هاوز کنندو کندس ه هاعایق الیافی ساخته شده از چوب، کاغذ یا مواد خام کاغذ با چسبانند

 الیاف سرامیکی: الیاف غیرآلی غیرفلزي ساخته شده از اکسید هاي فلزي یا رسی.

 بتن سلولی: بتن حاوي شمار زیادي سلولهاي کوچک هوا یا گاز.

 سنگدانه سرباره اسفنجی: که براي تولید سنگدانه سبک فرآوري می شود.سرباره کوره آهن گدازي 

 بتن سرباره اسفنجی: بتن عایق حرارتی با سرباره اسفنجی به عنوان سنگدانه
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عایقهاي پشم معدنی ممکن است سبب  ایجاد حساسیت پوستی و خارش شود. توصیه  میشود کاربران این مواد از 

  دستکش استفاده کنند.

توجه کرد. اختالف دماي میان هواي گرم و مرطوب با هواي  ه هاعایق کاري باید به پدیدة میعان و تعرق جدار هنگام

سرد باعث ایجاد تعرق و پوسیدگی مواد عایق بندي می شود. با نصب الیۀ بخاربند میان هواي گرم و سرد می توان مانع  

 این پدیده شد.

اسب با اقلیم و دماي محیط خارج ساختمان و مصرف سالیانۀ انرژي ضخامت عایق کاري متن ضخامت  عایقکاري:

 ساختمان و محل قرارگیري عایق )سقف، دیوار، کف( انتخاب می شود.

  زیر است. صورتبهانواع پشم معدنی 

 پشم معدنی  

 شیشهپشم  

 پشم سنگ  

 پشم سرباره  

 سلولی هايپالستیک  

  شدهمنبسطپلی استایرن  

  اکسترود شده( شدهراندهاسفنج پلی استایرن بیرون(  

 اسفنج پلی یورتان  

 اسفنج االستومري خم شو  

 اسفنج پلی اتیلن  

 پلی وینیل کلراید منبسط  

 رس منبسط  

 پرلیت منبسط  

 ورمیکولیت ورقه اي  

 عایق سلولزي  

 الیاف سرامیکی  

  کوچک هوا یا گاز. هايسلول يادیشمار زبتن سلولی: بتن حاوي  

 بتن سرباره اسفنجی  
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  گچ

دست می آید. دماي پخت سنگ گچ سانتی گراد به  810 گچ نوعی چسبانندة هوایی است و از پختن سنگ گچ در دماي

 .عاملی مهم در تعیین نوع و کیفیت گچ تولید شده دارد

  کاربرد دارد. ساخته پیش قطعات تولید،  ماسه و گچ ،خاك و گچ مالت گچ ساختمانی (گچ زیرکاري) در  تهیه

  کاربرد دارد. اندود گچ اندازه از دادنش ورز با )کاري سفید رویه( کشته گچ،  ساختمان داخل فیدکاريگچ اندود در س

. با افزودن جشم هاي کانی، گیاهی و شوددقیقه گرفتنشان آغاز می 10تا 9ي ایران پس از ه هاهاي کارخانمالت گچ

ت ولی گچ ساختمانی رنگ اسسنگ گچ خالص بی .شودمییا کند گیر  تندگیرمالت گچ  )افزونه زدن(دامی به گرد گچ 

؛ آیندرنگ سفید و خوش* :توان موارد زیر را نام بردگچ داراي خواص زیادي است که از آن جمله میسفید رنگ است. 

ي ه هاه استفاده از این مالت براي تیغشود. (براي همین است کدقیقه سخت می 10زودگیر بودن: مالت گچ در حدود *

هاي ضربی (که براي چیدن هر ردیف آجر باید ردیف قبلی سخت شده و در جاي خود ایستا باشد،) متري و طاقسانتی 5

تواند درصد ارتعاشات صوتی را می 75تا  60اکوستیک و ضد صدا بودن: گچ تقریباً بین ؛ * ارزانی و فراوانی؛ *.بهتر است
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مولکول آب تبلور است، اگر  2گچ داراي سوزي: چون گچ سخت شده مانند سنگمقاومت در مقابل آتش؛ * .جذب کند

صورت سوزي قرار بگیرد این آب تبلور در اثر حرارت دوباره از گچ جدا شده و بهالیه گچ در مقابل حرارت ناشی از آتش

تواند در مقابل سرایت آتش به فضاهاي دیگر ساعت می 3تا  2یک الیه از آب در مقابل آتش قرار گرفته و براي مدت 

کند و پس از خشک شدن درصد حجمش ازدیاد پیدا می 1ازدیاد حجم به هنگام سخت شدن: در حدود ؛ * مقاومت کند

  دارا بودن خاصیت پالستیسیته؛ *سخت شدن؛ * پذیريرنگ).؛ *هاکند (برعکس بقیۀ مالتیدا نمیتقلیل حجم پ

 دقیقه پایان نیابد. 60تا  20دقیقه آغاز نشود و دیرتر از 25تا  8: گرفتن مالت گچ ساختمانی زودتر از زمان گرفتن گچ

گرماي آب مالت گچ  درجه دقیقه پایان نیابد.10دقیقه آغاز نشود و دیرتر از  4گرفتن مالت گچ رومالی زودتر از  نیهمچن

  درزمان گرفتن آن اثر زیادي ندارد.

. الووازیه شیمی دان فرانسوي نیمه شودمیو هم زدن آن ساخته  در آبگرفتن مالت گچ: مالت گچ با پاشیدن گرد گچ  

تا  ٪65مالت گچ خالص به  ساختن .شودمیدوم سده هجدهم، دریافت که مالت گچ به شکل سوزنی گرفته و بلوري 

آب مالت بستگی به  وزیاديکم .)خواهدمیلیتر آب 0،80تا  0،65یک کیلوگرم گرد گچ ( وزن گچ به آب نیاز دارد. 80٪

مالت گچ هنگام گرفتن به  .شودمیگرم گچ حل  88تا 67لیتر آب خالص  کیدر آن دارد. يه هادانجنس گچ و ریزي 

تا 67. شودمیحل  در آب وبیشکم گچ گرد. گچ در موقع گیرش افزایش حجم دارد .آیدمیبلوري در هايسوزنشکل 

گچ  يه هادانتا  پاشندمی در آب آن رامالت گچ، گرد  ساختن در .گرددمیحل  لیتر آبگرم گرد گچ ساختمانی دریک 88

دقیقه 10دقیقه گرفتنش آغاز شود و بیش از 4است اما نباید پیش از  تندگیرگچ  مالت آب اندود شده با آب ترکیب شوند.

 دوغاب بدهد. CaSO4,2H2O نوترکیبه بلوري شود و با آب از ک شودمیمالت گچ هنگامی تمام  گرفتن پایان یابد.

 گچ را باید پیش از آغاز گرفتن و مالت گچ را پیش از انجام گرفتن به مصرف رسانید.

ورز داده  هنگام ساختنبه  ازاندازهبیش اندودگچ. چنانچه باشدمیاست، براي سفیدکاري مناسب  کند گیرترکه  اندودگچ

آن وجود دارد و به این دلیل در  که گیرش آن کند است و فرصت کافی براي پرداخت گرددمیتبدیل شود، به گچ کشته 

 شودمیمصرف  و گچبري قشر رویی سفیدکاري

. با خمیر کردن سازدمی و گچ، را براي مصرف در اندود مناسب کندمیافزودن خاك رس و آهک به گچ، نیز آن را کندگیر 

برابر آب پایداري مناسبی دارد و از آن  که در آیدمیبه دست  و پخت مجدد آن گچ مرمري گرد گچ در محلول زاج سفید

.انواع دیگر گچ مورد مصرف در شودمی، استفاده شستشو دارندکه نیاز به  هاییمکانبراي اندود کردن نقاط مرطوب و 

   .شناسندمیآن را به نام گیپتون  در ایراناز گچ مخصوص سطوح بتنی و گچ درزگیري که  اندعبارتساختمان 

  .محاسبه تقریبی یا برآوردي نقاشی کل ساختمان، گچکاري با ضریب سه در زیربناي کل محاسبه می شود

 باشد. زیربراي مصارف گوناگون و شرایط متنوع، انواع گچ باید به شرح جدول 
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 موارد مصرف نوع گچ مناسب

 O2H0.5 ,4CaSO *گچ ساختمانی
و  ساختهپیش، گچ و ماسه، تولید قطعات وخاكگچمی مانند مالتهاي گچ، کارهاي عمو

 صد باشد.در 60گچی، بتن گچی در نقاطی که میزان رطوبت نسبی هوا کمتر از  هايبلوك

CaSO4, 0.3H2O **60اندودهاي داخلی در مناطقی که رطوبت نسبی هوا کمتر از  گچاندود درصد باشد.   

 باشد. درصد 60اندودهاي داخلی و نماسازي در مناطقی که رطوبت نسبی هوا بیش از  مالت گچ و آهک –گچ مرمري 

  شده است. گذارينام زیر کاريدر استاندارد ایران به نام گچ *

  در استاندارد ایران به نام گچ پرداخت نامیده شده است. **

  ي گچهاافزودنی

  Naclنمک خوردن 

از این  شیب .یابدمیدقیقه کاهش 3و آغاز گرفتنش به  شودمینمک خوردن به گرد گچ مالت آن تندگیر  ٪2 با افزودن

  .رودمیدقیقه باال 12نمک خوردن آغاز گرفتن مالت گچ به  ٪10 با افزودن. کندمیمالت گچ را کندگیر 

  KAI)SO4(3زاج سفید 

 ٪5 افزودن با .رودمیدقیقه باال  15،3زاج سفید به گرد گچ، مالت آن کندگیر شده و آغاز گرفتنش به  ٪10تا  با افزودن

  .یابدمیدقیقه کاهش  7،5مالت به  آغاز گرفتنزاج سفید 

  Na2B4O7،10H2Oبرات ناتري یم  Boraxبراکس 

براکس آغاز  ٪1دقیقه و با افزودن 15،25براکس به گرد گچ، مالت آن کندگیر شده و آغاز گرفتنش به  ٪0،5 با افزودن

  .رودمیباال  قهیدق 92گرفتنش به 

  Ca)OH(2آهک شکفته 

گرد آهک شکفته، آغاز گرفتن  ٪10. با افزودن کندمیگیر کندمیافزودن گرد آهک شکفته به گرد گچ، مالت آن را ک

باشد، گرفتن مالت  ترریزدانهو  ترپرمایهبستگی به جنس آهک شکفته دارد که هرچه  نیا .رسدمی قهیدق 12مالت گچ به 

  .شودمیگچ کندتر 
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  سریش

دقیقه و با 32مالت گچ به  آغاز گرفتنسریش  ٪0،5افزودن  با .کندمیکندگیر  آن راافزودن سریش به گرد گچ، مالت 

  .رودمیدقیقه باال 38به  ٪0،6افزودن 

  سریشم نجاري

  .کندمیندگیر ک آن راافزودن سریشم نجاري به گرد گچ، مالت 

به  ٪ 0،5 با افزودندقیقه و 60به  ٪0،28 با افزودندقیقه، 20مالت گچ به  آغاز گرفتنسریشم نجاري،  ٪0،1 با افزودن

  .رودمیدقیقه باال 130

  وخاكگچ

، براي کندگیر کردن مالت در ایراندارد.  بستگیهمآن و اندازه آب مالت گچ  يه هادانتند گرفتن مالت گچ به ریزي 

و  مکدمی آن رارس پس از ساختن مالت، بخشی از آب  خاك .سازندمی وخاكگچگچ و کم کردن مصرف آن، مالت 

  .شودمیو مالت کندگیر  دهدمیپس  کمکم

  بلوك گچی

  .شودمیساختمانی است که از گچ ساختمانی فرآوري شده و آب تولید  ايفرآوردهبلوك گچی 

و ، چاه آسانسور هاستون و محافظت، یا پوشش مستقل دیوار، غیر باربر يه هاتیغ در ساختبلوك گچی  يمدهعکاربرد 

  .باشدمیآتش  در برابر غیره

و  شدهساخته، و آب در آبپلیمري محلول  و موادسبک  يه هادانساختمانی صنعتی، سنگ از گچسبک گچی  هايبلوك

  .گیردمیتفاده قرار ساختمانی مورداس غیر باربر در اعضاي

  روش دار گچی )صفحه(تخته 

 شدهدادهپوشش  )کرافت(ي کاغذ صنعتی ه هاورقگچی که با  يهسته، متشکل از یک و مسطحمستطیل شکل  ايفرآورده

 چینیتیغهگچی، بسته به نوع، اندازه، ضخامت و شکل لبه، براي  دارروکش صفحات از چسبیده است. هاآنبه  خوبیبهو 

 به جاي اندود گچ و تیرها هاستونپوشش قطعات سازه، مانند  و یاآزاد  دیوار جداکنندهکاذب،  هايسقفخشک، ساخت 

  .شودمیاستفاده 
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  مالت ها

  :شوندمیهوایی و آبی به شرح زیر تقسیم  دودستهشدن به  و سختمالت ها ازنظر گیرش 

مانند مالت ( شودمیتبخیر  هاآنو آب آزاد  شوندمیخشک  هوا فیزیکی درطوربهاین نوع مالت ها یا مالت هوایی: 

 نیا مانند گچ و مالت آهک هوایی.، شوندمی و سفتو خشک  گیرندمیهوا  در معرضشیمیایی  طوربهیا  )گل و کاهگل

  شدن و سخت ماندن به هوا نیاز دارند. و سختمالت ها براي گرفتن 

؛ مانند مالت هاي سیمانی و شوندمی وسختسفتو  گیرندمیشیمیایی  طوربهیا هوا  در آباین مالت ها مالت آبی: 

  گل آهک.

  .باشدمیانواع مالت به شرح زیر 

  و کاهگلمالت گل 

، به خوردمیباننده مالت گل و کاهگل، خاك رس است. چون مالت گل پس از خشک شدن جمع شده و ترك ماده چس

گلی،  هايساختمانکرده و از ترك خوردن آن جلوگیري کنند. مالت کاهگل براي اندود  که آن را مسلح زنندمیآن کاه 

هگل به علت سبکی وزن، عایق، حرارتی خوبی . مالت کاشودمیمصرف  هاساختمانبام  بنديو آبزیرسازي اندود گچی 

تا جلو ورود گرما از  کردندمیدو پوشه را با این مالت از داخل اندود  هايشیروانیسقف زیرین  درگذشته رونیو ازااست 

و نگهداري رطوبت  جذب تیخاصسقف را بگیرند. چنانچه در آب مالت کاهگل کمی نمک طعام اضافه کنند، به علت 

نمک درجه انجماد  ازآنجاکه عالوهبه، گیردمی و بهتر جلو عبور آب را ماندمیوجود دارد، مالت بیشتر خمیري  که در نمک

، در فصول سرد این مالت دیرتر یخمی زند، در ساختن کاهگل براي نما باید از کاه نرم و ریز استفاده آوردمیآب را پایین 

کیلوگرم کاه الزم است. گل نیمچه کاه داراي کاه کمتري است  50تا  45کرد. براي ساختن هر مترمکعب کاهگل، حدود 

 بنديآب منظوربه. گاهی اوقات به مالتهاي گلی رسدمیبام در مناطق کم باران به مصرف  يآجر روو براي فرش کردن 

 کاهش جهیتدرن. افزودن ماسه به مالت گل، سبب کاهش جمع شدگی و کنندمیقیر اضافه  امولسیون، شتریدوام بو 

  .شودمی هاخاك. افزودن کمی آهک یا سیمان نیز سبب اصالح بعضی شودمیآن  خوردگیترك

مالت پس از خشک شدن جمع شده و ترك  نیا .شودمیخوب خاك و آب و ورز دادن کامل آن ساخته  از اختالط

  در دیوارهاي خشتی استفاده شود. )مختلف يهافیردمالت بین (الیه بستر  عنوانبهمالت گل فقط باید  از .خوردمی
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کاهگل  هر مترمکعبساختن  يبرا .افزایندمیبراي جلوگیري از ترك خوردن مالت گل پس از خشک شدن به آن کاه 

مالت کاهگل فقط براي ساخت خشت و اندودکاري دیوارها و پوشش بام براي  از کیلوگرم کاه الزم است. 50تا  45حدود 

  .شودمیرطوبتی و حرارتی استفاده  کاريعایق

به آن کاه  هاتركخوردن یا گسترش  از ترك. براي پیشگیري آیدمیکردن خاك و آب به دست  از مخلوطمالت گل 

  .رودمیبه کار  هاساختمانبام  بنديآبو  یاندود گچگلی، زیرسازي  هايساختمانمالت براي اندود  نیا .افزایندمی

  خشتی استفاده از مالت گل، کاهگل و گل آهک مجاز است. يهاساختمان در ساخت

  آهک)(شفتهرس  و خاكمالت آهک 

کردن  از نشتاي جلوگیري برآهک و شفتهگل آهک  از مالت .آیدمیکردن آهک، خاك رس و آب، به دست  از مخلوط

  .شودمیزمین براي بارگذاري بیشتر استفاده  کردن داریپاآب و همچنین 

 .باشدمیآهک یک حجم آهک و سه حجم خاك -مالت گل در ساختو آهک نسبت حجمی خاك و آهک در مالت گل 

شیر آهک درآورد و سپس به خاك افزوده و  صورتبهساخت این مالت باید نخست آهک را درون آب پاشید و  يبرا

  مخلوط نمود. خوبیبه

با دوغاب آهک هوایی و خاك رس یا خاك داراي ی را آهکشفته .باشدمیو آهک و خاك رس  از آبی مخلوطی آهکشفته

  .باشدمیآهک  از دوغابی استفاده آهکشفتهروش ساختن  نیبهتر .سازندمی مواد آلیخاك رس بدون ریشه گیاهی و سایر 

 موردتوجهباید  افتدمیکه به سبب وجود خاك رس و آب زیاد اتفاق  آهکیدر شفتهکاهش حجم ناشی از خشک شدن 

  .قرار گیرد

دو اشکال عمده در مالت گل وجود دارد، یکی انقباض ناشی از خشک شدن و ترك خوردن و دیگري وارفتن مالت در 

. مالت گل آهک مالتی دهدمیآب و آب شستگی، افزودن آهک به خاك، این دو اشکال را برطرف کرده و آن را تخفیف 

ل آهک نیز مانند مالت گل از قدیم در نواحی روستایی مالت گ. کربن ندارد اکسیددياست آبی و براي گرفتن نیازي به 

. شده استمیاست. این مالت در بعضی جاها، مالت حرامزاده یا گل حرامزاده نامیده  کاررفتهبهمرطوب  در نقاط ویژهبهو 

 .باشدمیمناسب  کاريسنگ این مالت چون آبی است براي فرش کردن، آجرکاري و

  مالت ساروج
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 از ساروج درگذشته .شودمیتولید  )لویی(، خاك رس و گل جگن باديماسههک شفته، خاکستر چوب، کردن آ از مخلوط

  است. شدهمی، استفاده هاحوضو  انبارهاآبکردن  بنديآبآب و رطوبت براي  در برابرمالت پایدار  عنوانبه

، ولی امروزه کردندمی مصرف هاحوضو  اانبارهآبکردن  بنديآبپیش از اختراع سیمان، مالت ساروج را براي اندود و 

مصرفی در ایران به دو گونه تقسیم  مصرف آن بسیار کم شده و مالت سیمان جاي آن را گرفته است. مالتهاي ساروج

 : ساروج گرم و ساروج سرد.شوندمی

 مالت ساروج گرم

دار به دست  رس یآهک هايسنگنوعی مالت آهک آبی هستند که از پختن و آسیاب کردن  درواقعگرم  هايساروج

در  هاسالاز گذشت  و پس رفتهیمبه کار  فارسجیخلو این نوع مالتها در جنوب ایران در کناره شمالی  آیندمی

 .باشدمی ریبندر خم. مشهورترین ساروج از این نوع متعلق به اندماندهدریایی پابرجا  هايساختمان

 الت ساروج سردم

خاك رس  به آن، براي قوام و چسبندگی شودمیت از اختالط آهک، خاکستر و آب حاصل ماده چسباننده این مال

به ساروج، لوئی  یخوردگاز تركدارد، براي جلوگیري  يبنداستخواننیز در آن نقش پرکنندگی و  باديماسهو  افزایندمی

  . مالت ساروج، کندگیر است.زدندیمیا موي بز  )(پنبه جگن

  مالت هاي گچی

است و تنها براي  . چنین مالتی زودگیرآیدمیهم زدن آن به دست  گچ خالص از پاشیدن گرد گچ در آب و به مالت

آن به تأخیر  گیرشزمان، باید گچ کارکرد. براي اینکه بتوان با مالت باشدمی، مناسب گیردمیکارهایی که با سرعت انجام 

 .کنندمیسریشم نجاري آن را کندگیر  دیگر مانند ییهایافزودنافتد. افزودن خاك رس، خمیر آهک و 

مالت گچ خالص براي قشر میانی سفیدکاري و اتصال قطعات گچی مناسب، است همچنین دربعضی موارد براي اندودهاي 

  .رودمیکاذب به کار  هايسقفزودگیر مانند اندود آستر 

موارد براي اندودهاي زودگیر مانند اندود آستر کاري، اتصاالت قطعات گچی و در برخی  در گچمالت گچ براي رویه 

  .شودمیکاري دیوار، جرز و ستون استفاده  در گچبراي آستر  وخاكگچ مالت .شودمیکاذب مصرف  هايسقف
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آن وجود داشته  کردن باو براي اینکه فرصت کافی براي کار  رودمیدر قشر رویه سفیدکاري، مالت گچ خالص به کار 

تا بلورهاي سوزنی شکل گچ مهلتی براي در هم رفتن پیدا نکنند و مالت یکپارچه  دهندمیتن آن را ورز باشد، هنگام گرف

 .نامندمیگچ درست نشود. چنین مالتی را مالت گچ کشته 

و بسیار نرم است. وجود آهک نشکفته، آهک دوآتشه (سوخته) و منیزي  دهدمیگچ کشته در تماس با اجسام، سفیدي پس 

  .شودمیمالتهاي گچ، سبب ایجاد آلوئک در اندودهاي گچی سوخته در 

 .رسدمیکه نیاز به شستشو دارند، به مصرف  هاییمکانمالت گچی مرمري در اندودکاري نقاط مرطوب و 

 وخاكگچمالت 

به  1تا  2به  1از  به گچنسبت خاك رس  معموالً، کندمیافزودن خاك رسی به گچ به مقادیر زیاد آن را کندگیر و ارزان 

  است.تر متداولکه مالت اخیرالذکر به مالت گچ نیم و نیم معروف بوده و  کندمیتغییر  1

داخل ساختمان است. براي ساختن آن مخلوط  هاياندودکاريسازي و قشر آستر  تیغه مصرف مالت گچ در طاق زنی و

 و آستر چینیتیغهضربی،  در طاقبیشتر  وخاكگچ مالت .زنندمیرا به آهستگی در آب پاشیده به هم  وخاكگچ

  داخل ساختمان کاربرد دارد. هاياندودکاري

 مالت گچ و ماسه

براي زیرسازي  وخاكگچي مالت جابهاز آن  توانمیکه  شودمیاز اختالط گچ با ماسه ریزدانه مالت گچ و ماسه ساخته 

 .انه فراوان است، استفاده کردریزد ايرودخانهیا ساحلی یا  باديماسهاندودها در نقاطی که 

 مالت گچ و پرلیت

. اندود پرلیت و خوبی استکه جاذب صوتی مناسب و عایق حرارتی  شودمیاز پرلیت منبسط و گچ، مالت سبکی ساخته 

  .دهدمیگسترش آتش را کاهش  و خطرجلوگیري نموده  هاساختمان فوالديبتنگچ از نفوذ آتش به اسکلت فوالدي و 

 آهک مالت گچ و

، کندمیتجاوز  %60در نقاطی که رطوبت نسبی هوا از  توانمیمالت گچ براي مناطق خشک مناسب است و آن را ن

به یک پیمانه گچ یا دو  آهک ریخمپیمانه  3است. افزودن  ترمناسبمصرف کرد. براي این نواحی مالت گچ و آهک 

. براي مناطق سازدمیقسمت وزنی گرد آهک شکفته به یک قسمت گچ، آن را کندگیر کرده و براي قشر رویی مناسب 
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  بتن

، سیمان )ماسه( درشت دانه و ریزدانهاومتبتن پرمق هاي سنگی  بتن، سنگ دج مصنوعی است که از مخلوط کردن  دانه

و در هفته بتن سنگهاي گیرایی را آغاز کرده  ساعت پس از ترکیب با آب واکنش 2تا  5/1و آب تهیه  میشود. بتن حدود 

مقاومت نهایی آن  میرسد.   %90 روز  مقاومت آن به 28 نهایی خود رسیده و پس از  مقاومت %60 اول بتن ریزي به

باشد باید بتن ریزي با  C°38یا بیشتر از  C° 5است در صورتی که دما کمتر از  C°5-38مناسب بتن ریزي درجه حرارت

خوب در برابر آتش  بتن داراي مزایایی چون  شکلپذیري، مقاومت فشاري خوب، مقاومت اتخاذ تدابیر الزم انجام شود.

  سوزي،دوام زیاد و هزینه نگه داري کم است

  بتن شفاف

ساله مجارستانی ابداع گردید. این  رتوسط یک معما 2004  دهندة نور محصول نسبتا جدیدي است که در سال بتن انتقال

 .ماده ساخًتمانی براي ساختمان هاي جدید به طور وسیع قابل اجرا می باشد

 .این مصالح می تواند براي دیوارهاي داخلی و خارجی، ساخت کف پوش یا حتی طراحی اشیاء استفاده شود

رکیبات سازندة بتن انتقال دهنده نور ترکیبی از رشته هاي شیشه اي نوري و بتن می باشد که می تواند براي بلوك ها ت

و صفحات پیش ساخته استفاده شود. هزاران رشتۀ شیشه اي به طور موازي در هر جایی میان دو سطح اصلی بلوك ها 

شد. رشته هاي شیشه اي نور را در دو سمت بتن هدایت حجم کلی می با %4 پخش می شوند. نسبت رشته ها در حدود

 .می باشد 2400-2100 فیبر نوري است و چگالی آن حدود %4 بتن و %96 می کند. ترکیبات آن شامل

این مادة ساختمانی به طور گسترده در کارهاي تزیینات داخلی فضا به عنوان دیوارپوش و کف پوش استفاده می گردد. 

از این نوع بتن عبور دهندة نور می توان براي روکش .وك هاي بتنی رنگ هایی را منعکس می کننددر طول روز این بل

دیوارها در طراحی داخلی استفاده کرد. در صورتی که این دیوارها از پشت نورپردازي شده باشند با استفاده از نورهاي 

رنگ خاکستري متداول بتن معمولی، این نوع  رنگی متنوع می توان حس هاي فضایی جالبی را ایجاد کرد. با توجه به

 بتن داراي رنگ هاي متنوعی است و بافت سطح بیرونی آن نیز می تواند متنوع باشد.

  بلوك سیمانی و بتنی
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  موزاییک سیمانی

کف پوش متراکم شده اي است که از مصالح سنگی، سیمان و آب با شکل و ضخامت یکنواخت ساخته می شود و داراي 

 .هنري خاصی است. در سطح رویه موزاییک سیمانی ساده، مصالح سنگی تزیینی وجود نداردشکل 

  .موزاییک سنگدار مصالح سنگی سخت صیقل پذیر تزیینی به کار رفته استه اما در سطح روی

 )تخته هاي سیمانی(ورق سیمانی الیاف دار 

استفاده از .الیاف آلی یا سنتزي معدنی ساخته می شوداین ورق ها از ترکیب یک چسباننده هیدرولیکی مانند سیمان و 

الیاف آزبست براي ساخت این ورق ها مجاز نیست. براساس روکش هایی که روي آنها قرار می گیرند قابل استفاده در 

 فضاهاي داخلی و خارجی هستند.

 کاغذ دیواري ضد زلزله

از جنس فایبرگالس ساخته اند. چسب این نوع کاغذ پژوهشگران نوعی کاغذ دیواري با خاصیت ارتجاعی بسیار باال 

دیواري از آب، مواد چسباننده و ذرات پالستیکی بسیار ریز )دانه هاي پلی اورتان( تهیه شده است. پس از پوشاندن سطح 

 دیوار با چسب، ذرات آن به همۀ درزهاي دیوار نفوذ می کند و پس از ترکیب آب موجود در چسب، ذرات پالستیکی درهم

 .تنیده می شود

زنجیره مولکول هاي این ذرات پالستیکی با شدت به دیوار می چسبند و فایبرگالس و چسب نیز مخلوط به دست آمده 

را تقویت می کند. خاصیت ارتجاعی این محلول به ذرات پالستیکی تشکیل دهندة آن بستگی دارد و در واقع با وارد شدن 
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آزمایش ها نشان می دهد دیواري که با کاغذ دیواري مخصوص تقویت شده، در  فشار زلزله ساختار آن تغییر می کند.

کاغذ دیواري ضد زلزله نیروي حاصل از زمین لرزه را به تمام .برابر فشارهاي جانبی در حد سه ریشتر مقاومت می کند

حاوي دو عنصر مهم  قسمت هاي دیوار ساختمان منتقل کرده و از این طریق مانع از ریزش دیوار می شود. این کاغذ

الیاف شیشه در چهار جهت .است: یکی الیاف و رشته هاي سفت و محکم شیشه و دیگري ماده مصنوعی پلی پروپیلن

 .مختلف بافته می شوند تا اینکه بتوانند تا اینکه بتوانند نیروهاي حاصل از زمین لرزه را بر تمامی دیوار تقسیم کنند

  کاشی و سرامیک

در گذشته آجر هایی که موقع پختن، بیش از اندازه حرارت  میدیدند، ذوب شده و به آجرجوش به عبارتی به  سرامیک:

بدین ترتیب اولین سرامیکها هم زمان با آجر به  این صورت تهیه شدند. محصوالت .آجرهاي ضدآب تبدیل می شدند

 .ختمانی هستندسرامیکی بسیار زیاد است ،یکی از دسته  این محصوالت سرامیکهاي سا

ي سرامیکی است که در درجه حرارت معینی پخته می شود. کاشی، ورق هاي خشتی و کم ه هایکی از فراوردکاشی: 

ضخامت است که سطح آن لعاب داده می شود تا بعد از پخت جال یابد. کاشی خاصیت جذب بسیار کمی داشته و مقاومت 

  .فشار و ضربه باالست آن در برابر ساییدگی ،

امیک و کاشی ماهیت یکسانی دارند، اما سرامیکها به دلیل فشردگی بیشتر ذراتشان سخت تر و خش ناپذیرتر از کاشیها سر

هستند.  مقاومت سرامیک در برابر اسید ها از کاشی بیشتر بوده و مقدار جذب آب در آنها تقریبا صفر است. از سرامیکها 

براي پوشش دیوار  1داخلی و خارجی استفاده  میشود. کاشیها غالبا براي پوشش کف فضا هاي خیس و پوًشش دیوار هاي

ها کاربرد دارند. کاشیهاي ضد اسید محصوًالتی هستند که داراي استحکام باال و مقاومت در برابر اسید ها می باشند و در 

 مکانهاي ویژه کاربرد دارند.

  مصالح نوین

دیوار سبز به .د را به آرامی  در شهرهاي معاصر جهان پیدا می کنددیوار سبز فناوري نوینی است که امروزه جایگاه خو

دیواري گفته می شود که توسط سازة مستقل و یا بخشی از بنا با پوشش گیاهی پوشانده شده باشد. دیوارهاي زنده 

م کرده غیرفعال از پانل هاي مربع یا مستطیل شکل مدوالري تشکیل شده اند که کشت گیاه را به صورت عمودي فراه

و از گیاه نگهداري می کنند. این پانل هاي مدوالر توسط سیستم سازه اي سبکی ،با فاصله به دیوار و یا سازه آن متصل 

معرفی شد. مواردي که باید در طراحی  1938 می شوند. ایده دیوارهاي سبز اولین بار توسط استنلی هارت وایت در سال

اند از: انتخاب مجري مناسب طرح ،انتخاب نوع و سیستم مناسب دیوار سبز، محاسبه دیواره سبز مورد توجه قرار داد عبارت 
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بارگذاري ناشی از وزن دیوار سبز بر دیوار، طراحی مناسب پانل هاي مدوالر دیوار زنده،  مشخص کردن نحوه اتصال پانل 

 .نگهداري و مراقبت از پوشش گیاهیهاي مدوالر به دیوار، نوع بستر کاشت، نوع پوشش گیاهی، انتخاب سیستم آبیاري و 

  


